
ALGERIAN JOURNAL OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES 
�ا���� ���������� ا�� ا)'&�!%��و !# "! ��ا�

AJHSS-N°02-2017 

 

30 

 

����� ا�رھ�ب ا��و���� ���� ا��� ا����ة  ا���ا������ 

  بن صويلح أمال.د

 )ب( )ة(محاضر )ة(أستاذ

 –قالمة  1945ماي  8جامعة –
 

 :ملخص

الجرائم  أخطرالدولي من  اإلرهابتعتبر جريمة 

والسلم الدوليين نتيجة توتر  األمنالدولية التي تهدد 

. يخلفها والمادية التير البشرية العالقات الدولية والخسائ

القضاء على الظاهرة بصفة فردية ما  منالدولتتمكن لم 

مجلس إصدار المتحدة من خالل  األممدفع بتدخل منظمة 

وتدخل  1373العديد من القرارات خاصة القرار  األمن

 .المنظمة أجهزةالجمعية العامة ودور بقية 

 

 

  

 اإلرهابالمتحدة، األمم: المفتاحيةالكلمات 

  .المكافحة الدولي،استراتيجية

Abstract : 
 
International terrorism is one of the most 
serious international crimes that threaten 
international peace and security and cause 
harmful human and material damagesas a 
result of a troubled international scene. 
States were not individuallyable to 
eliminate the phenomenon which urged the 
UN Security council to intervene through 
several resolutions,especiallythe 1373,the 
intervention of the general assembly and 
the role of the rest of the organization 
apparatus. 
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  :مقدمة

يدور في السنوات األخيرة الحديث المتكـرر عـن تطـور اإلرهـاب الـدولي وانتقالـه مـن الصـعيد الـوطني إلـى الصـعيد 

الــدولي مســتخدما فــي ذلــك تقنيــات جــد متطــورة كالقيــام بــالتفجير عــن طريــق الــتحكم عــن بعــد بشــكل يتســم بــالتنظيم المحكــم 

ت الـدول وسياسـاتها األمنيـة حيـث تأكـدت فـي كـل مـرة فشـلها أمـام كلهـا تحـديات أمنيـة كبيـرة تواجـه احتياطـا .التامةوالسرية 

نجـــاح وبتفـــوق الهجمـــات اإلرهابيـــة والمخططـــين لهـــا ، أصـــبح بـــذلك محـــور اهتمـــام المجتمـــع الـــدولي برمتـــه ســـواء دول أو 

ول عـن حفـظ أمام هذه التطورات األخيرة قامت منظمة األمم المتحدة باعتبارهـا المسـئول األ...منظمات أو مؤسسات أمنية 

اآلمن والسلم في العالم بوضع خطة عمل متكاملة تبحث مسببات وحلول تعالج تفـاقم خطـر اإلرهـاب الـدولي لكـن اإلشـكال 

فــي خضــم التطــور الرهيــب لتقنيــات اإلرهــاب الــدولي هــل تعتبــر خطــة عمــل منظمــة األمــم : الــذي يطــرح نفســه بإلحــاح هــو

  يجابية المأمول الوصول إليها ؟المتحدة وسيلة ناجعة تضمن تحقيق النتائج اال

دور الجمعيــة العامــة، دور  األمــن،دور مجلــس  :ـبــلإلجابــة علــى هــذا التســاؤل المهــم ارتأينــا دراســة العناصــر المتعلقــة 

  .لمتحدة في مكافحة اإلرهاب الدوليباقي أجهزة منظمة األمم ا

  

  دور مجلس األمن :أوال

أصــدر مجلــس األمــن العديـــد مــن القــرارات المتعلقــة بمكافحـــة اإلرهــاب الــدولي بمختلــف صـــوره وأشــكاله بــدءا مــن ســـبتمبر 

القــرار الــذي أعــرب فيــه عــن قلقــه البــالغ إزاء التهديــدات التــي تتعــرض لهــا حيــاة األبريــاء بســبب خطــف الطــائرات  1970

كافــة اإلجــراءات القانونيــة الممكنــة لمنــع خطفهــا فــي المســتقبل ومنــع القيــام بــأي تــدخالت فــي الســفر البحــري  وطالــب باتخــاذ

كثفت األمم المتحدة جهودهـا وانتقلـت مـن مرحلـة إدانـة اإلرهـاب إلـى مرحلـة  1972منذ عام  الدولي،المدني على المستوى 

اتخـذ مجلـس األمـن قـرار  1976جـوان  20بتـاريخ . ة اإلرهـابأكثر عمقا وهي االتفاق على وسائل التعاون الدولي لمكافحـ

  .يحث فيه الدول على اتخاذ التدابير الالزمة ضمن اختصاصاتها لردع األعمال اإلرهابية ومنعها

 1989لعــام  631كمــا حــدد مجلــس األمــن عــدة قــرارات فــي هــذا المجــال نــذكر أهمهــا علــى ســبيل المثــال القــرار رقــم     

والقـرار رقـم  1998الصـادر عـام  1044مـات علـى المتفجـرات المخفيـة بغـرض اكتشـافها، والقـرار رقـم المتعلق بوضع العال

للقــرار رقــم  إضــافة. 1995تســليم األشــخاص المشــتبه فــيهم فــي محاولــة اغتيــال رئــيس جمهوريــة مصــر عــام  بشــأن 1054

  .1ومكافحتهعلى رأس مجموعة تتعلق بالتنديد باإلرهاب  1999جوان  19الصادر بتاريخ  1269

  :المكافحةنعرض جملة من القرارات التي أتت بتدابير ملزمة وفعالة في إطار  يليفيما 
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عبــر فيــه مجلــس األمــن عــن انزعاجــه البــالغ بســبب : 1998أغســطس  13الصــادر بتــاريخ  1189القــرار رقــم -1

فيهــا علــى تصــميم المجتمــع  فــي نيروبــي ودار الســالم أكــد 1998أغســطس  7األعمــال اإلرهابيــة الوحشــية التــي وقعــت فــي 

الــدولي بجميــع أشــكاله و مظــاهره علــى مكافحــة اإلرهــاب، التشــديد علــى واجــب كــل دولــة عضــو االمتنــاع عــن تنظــيم أي 

أعمــال إرهابيــة فــي دولــة أخــرى ،كمــا يجــب علــى الــدول اتخــاذ تــدابير فعالــة وعمليــة مــن اجــل التعــاون فــي مجــال األمــن 

ـــة دون وقـــوع األعمـــال اإلره ابيـــة ومحاكمـــة مرتكبيهـــا و معـــاقبتهم وامتنـــاع الـــدول عـــن التحـــريض أو المســـاعدة أو والحيلول

  .2المشاركة في النشاطات اإلرهابية

يعـد أكثـر قـرارات مجلـس األمـن إثـارة للجـدل رأى فيـه الـبعض :2001سـبتمبر  28الصادر بتـاريخ  1373القرار -2

موجبـــات الـــدول بينمـــا اعتبـــره الـــبعض األخـــر مجـــرد أداة جديـــدة اآللـــة القانونيـــة الشـــاملة لمكافحـــة اإلرهـــاب الـــدولي وتحديـــد 

  .3للضغط على الدول الصغرى

 الخطـر،تحت عنوان الفصل السابع يلجأ إليـه المجلـس بتعـرض األمـن والسـلم إلـى  4385صدر القرار في الجلسة رقم     

ــــــــس اتخــــــــاذ تــــــــدابير مؤقتــــــــة لمنــــــــع تفــــــــاقم الوضــــــــع واتخــــــــاذ عقوبــــــــات منهــــــــا فــــــــرض الحصــــــــار  يخــــــــول بموجبــــــــه للمجل

ضــد الدولــة التــي تــرفض االنصــياع للقــرار إضــافة للتــدابير العســكرية مــع التــزام أعضــاء  االقتصــادي،المالي،البري،البحري،

  .المجلس بالمساعدة على التنفيذ بتقديم الجيوش والسالح

  :أجزاءوضع مجموعة تدابير على الدول التقيد وااللتزام بها قمنا بتقسيمها إلى ثالث 

 تـدعيمها،تتمثل في اتخاذ التدابير الالزمة لمنع ارتكـاب األعمـال اإلرهابيـة أو تـدبيرها أو :بالدولالتدابير الخاصة  2-1

كفالــة تقــديم أي شــخص يقــوم بتمويــل أو تــدبير أو إعــداد األعمــال اإلرهابيــة إلــى العدالــة وٕادراج هــذه األعمــال فــي القــوانين 

دل أقصـــى حـــد مـــن المســـاعدة فيمـــا يخـــص التحقيقـــات أو اإلجـــراءات الجنائيـــة المحليـــة بوصـــفها جـــرائم خطيـــرة إضـــافة لتبـــا

راف لمنــع وقمــع المتعلقــة بــدعم أو تمويــل األعمــال اإلرهابيــة تجســيد التعــاون مــن خــالل االتفاقــات الثنائيــة أو متعــددة األطــ

  .4األعمال اإلرهابية

تتجسد في منع ووقف تمويل األعمال اإلرهابيـة وتجـريم قيـام رعايـا الـدول عمـدا :اإلرهابالتدابير الخاصة بتمويل  2-2

بتــوفير األمــوال أو جمعهــا بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة والقيــام بتجميــد األمــوال أو أي أصــول ماليــة أو مــوارد اقتصــادية 

و الضمني للكيانـات أو األشـخاص لمن يحاولون ارتكاب اإلرهاب واالمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أ

  .الضالعين في األعمال اإلرهابية

تتمثـل فـي عـدم تـوفير المـالذ األمـن لممـولي أو مـدبري :التدابير الخاصة بتحركـات مرتكبـي األعمـال اإلرهابيـة  2-3

لهويـة ووثـائق العمليات اإلرهابية و منع تحركات اإلرهـابيين بفـرض ضـوابط فعالـة علـى الحـدود علـى إصـدار أوراق إثبـات ا



ALGERIAN JOURNAL OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES 
�ا���� ���������� ا�� ا)'&�!%��و !# "! ��ا�

AJHSS-N°02-2017 

 

33 

 

الســـفر ، التمـــاس ســـبل تبـــادل المعلومـــات العمليـــة الخاصـــة بأعمـــال وتحركـــات اإلرهـــابيين و شـــبكاتهم  واالتجـــار باألســـلحة 

مـن  28إضافة إلى مـا سـبق نجـد أن القـرار تضـمن إنشـاء آليـة خاصـة لمراقبـة تنفيـذ القـرار وفقـا للمـادة ... والمواد الحساسة

، تتــولي مطالبـة الــدول بتقــديم تقــارير 5نــة تابعــة لمجلـس األمــن تتــألف مــن جميـع أعضــائهنظامـه الــداخلي المؤقــت و هـي لج

  .   يوما من تاريخ اتخاذ القرار 90عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ القرار في موعد ال يتجاوز 

أستهل القـرار مقدمتـه  4908اتخذه مجلس األمن في جلسته رقم : 2004يناير 30الصادر بتاريخ  1526 القرار-3

بإعرابـــه الشـــديد عـــن إدانتـــه لشـــبكة القاعـــدة والجماعـــات اإلرهابيـــة األخـــرى التـــي تســـتهدف قتـــل المـــدنيين األبريـــاء و تـــدمير 

مواجهــة التهديــد كمــا أكــد علــى ضــرورة الشــراكة الدوليــة بــين الــدول والمنظمــات والهيئــات ل االســتقرار،الممتلكــات و زعزعــة 

  .6الذي يمثله تنظيم القاعدة وأعضاء حركة طالبان وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات و كيانات

  :1526مضمون القرار 

مــن خــالل دراســتنا لمحتــوى القــرار اعتمــدنا تقســيمه إلــى ثالثــة أجــزاء رئيســية محاولــة منــا تبســيط معانيــه ومعرفــه التــدابير 

  :  ي األطراف الفاعلة المعنية بالتطبيق والتقيد بهااإللزامية الواردة فيه ومن ه

ــدول : أوال ــة لل تتمثــل فــي جملــة مــن اإلجــراءات ثــم إيجازهــا فــي منــع دخــول أعضــاء تنظــيم القاعــدة أو  :المهــام الملزم

اســتخدام إلــى أراضــي الــدول أو المــرور بهــا ومنــع النقــل المباشــر أو غيــر المباشــر أو البيــع لهــذه الجماعــات أو ... طالبــان

امتثـال الــدول لجميـع االلتزامـات والتــدابير , السـفن أو الطـائرات لنقـل الســالح أو تـوفير التـدريب العســكري أو المشـورة الفنيـة 

بحيــث تكــون تشــريعاتها المحليــة أو تــدابيرها اإلداريــة تتــيح التنفيــذ الفــوري لهــذا اإلجــراء إضــافة إلبــالغ اللجنــة نتــائج جميــع 

  .7التنفيذ و تقديم تقارير تنسم بالدقة و التفسير في حالة عدم تقديمها إلى اللجنةالتحقيقات و إجراءات 

هي االنجاز الذي أتى به هذا القرار حيث تعد بمثابة الحارس علي تنفيـذ االلتزامـات الـواردة فـي القـرار :اللجنةمهام : ثانيا

ذ الـدول للتـدابير بالرسـائل الشـفوية أو الخطيـة وزيـارة متابعـة مـدي تنفيـ فيهـا،جـاء  والتقيـد بمـاالـدول تنفيـذها  علىالتي يجب 

  .دان مختارة لتعزيز التنفيذ التامبل

واألفـــراد تتســـلم اللجنـــة مـــن الـــدول األعضـــاء أســـماء ألعضـــاء تنظـــيم القاعـــدة وحركـــة طالبـــان المـــرتبطين بأســـامة بـــن الدن 

، إلدراجهم في قائمة اللجنة مع تقديم ما يؤكـد ارتـبط األفـراد أو الكيانـات الـواردة أسـماؤهم مـع تنظـيم القاعـدة...  والجماعات

يـوم علـي األقـل بشـان مـا أحرزتـه الـدول كمـا تقـدم  120تقوم اللجنـة بـدورها بتقـديم تقريـر شـفوي مفصـل لمجلـس األمـن كـل 

جــاح الــدول و التحــديات التــي تواجههــا كمــا تقــوم بتقــديم قائمــة شــهر تقييمــا خطيــا عــن جوانــب ن 17للمجلــس فــي غضــون 

  .التقديمالدول التي لم تقدم تقاريرها مع ذكرأسباب عدم 
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ودوي مقـره نيويـورك يعمـل تحـت توجيهـات اللجنـة أعضـاؤه مـؤهلين :التحليلـي ورصـدالجزاءاتمهام فريق الـدعم : ثالثا

الدوليـة  وتمويـل اإلرهابوالمعـامالت الماليـةمتصلة بأنشطة تنظيم القاعدة أو حركـة طالبـان بمـا فيهـا تشـريعات مكافحـة  خبرة

 .واالنجاز بالمخدراتاألسلحة  حظرو 

ورد فـي مقدمتـه  5053صدر عن مجلس األمـن فـي جلسـته رقـم :2004أكتوبر  8الصادر بتاريخ  1566 القرار-4

وقلقــه البــالغ إزاء تزايــد عــدد  1373الــدول مــع لجنــة مكافحــة اإلرهــاب المنشــاة بموجــب القــرار  التأكيــد علــى ضــرورة تعــاون

  .اإلرهابيةضحايا العمليات 

أورد القرار مجموعة من االلتزامات المتمثلة في تعاون الدول فـي العثـور علـى أي شـخص يقـوم بـدعم أو تسـيير أو ارتكـاب 

أو تخطـيط للعمليـات اإلرهابيـة بمعنـي آخـر قطـع كـل احتمـاالت المسـاعدة التـي  أو االشتراك أو محاولة االشتراك أو تمويل

 .8تعمل بها الدول والحصار التيقد تمنح للعناصر اإلرهابية أمام تدابير التضييق 

لـم تتوقـف جهـود مجلـس األمـن عـن هـذا الحـد مـن القـرارات بـل : 2004ابريـل  28الصادر بتاريخ  1540 القرار-5

اسـتعمالها فـي العمليـات اإلرهابيـة لمالهـا مـن أضـرار  والبيولوجيـة مـنأصدر العديد منها مـا يتعلـق لحمايـة األسـلحة النوويـة 

  .1540هذا الصدد اتخذ مجلس األمن القرار  والبيئي فيالصعيد اإلنساني  وهادمة علىبالغة 

ه المتزايـد نتيجـة االتجـار غيـر المشـروع باألسـلحة النوويـة أو الكيميائيـة أو البيولوجيـة ودعـا قـر فـي مسـتهله علـي قلأكد القرا

للظــاهرة ذلــك باعتمــاد قــوانين فعالــة  واإلقليميــة والدوليــة للتصــديإلــى ضــرورة تنســيق الجهــود علــى كافــة األصــعدة الوطنيــة 

نووية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصـالها أو امتالكهـا أو تطويرهـا بمنع أي جهة غير تابعة لدولة صنع األسلحة ال

  ...إضافة لوضع ضوابط محلية تمنع انتشار األسلحة النووية ، أو نقلها أو استعمالها ألغراض إرهابية

بموجــب هــذا القــرار لجنــة تابعــة لمجلــس األمــن تتــألف مــن جميــع أعضــائه تتمثــل مهمتهــا األساســية فــي إعــداد وتقــديم  أنشــأ

أشـهر بـدءا مـن  6ودعـوة الـدول إلـى تقـديم تقريـر للجنـة فـي موعـد ال يتجـاوز  1540تقارير للمجلس عن مدى تنفيـذ القـرار 

  .9القرار اتخاذتاريخ 

التزامــات تقــع علــى عــاتق  وأضــاف عــدةأكــد القــرار  وأثارهــا الوخيمــةكيمائيــة أو البيولوجيــة نظــرا لخطــورة اســتعمال المــواد ال

واتفاقيــــة األســـلحة الكيميائيـــة  ومنظمـــة حظـــرالـــدول مـــن بينهـــا التـــزام الـــدول خاصـــة تجـــاه الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة 

ر المشــروع بــالمواد الســالفة لمنــع االتجــار غيــ وتشــريعات وطنيــةإضــافة التخــاذ الــدول إجــراءات قانونيــة  األســلحةالبيولوجية،

  .الذكر
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  :الجمعية العامةدور : ثانيا

تعـــد الجمعيـــة العامـــة الجهـــاز الرئيســـي لمناقشـــة جميـــع المســـائل الداخلـــة فـــي نطـــاق هيئـــة ميثـــاق األمـــم المتحـــدة ودراســـتها 

والوصــول إلــى توصــيات وقــرارات بشــأن أنمــاط التعــاون الــدولي فــي الميــادين االجتماعيــة واالقتصــادية والثقافيــة والتعليميــة 

  .الودية دون اللجوء للقوة والنزاعات بالطرقوحل المشاكل والصحية سعيا لتحقيق األمن والسلم الدوليين 

القـرار : مـن القـرارات فـي هـذا الشـأن أهمهـا حيـث أصـدرت العديـد 1972تصدت الجمعية العامة لظاهرة اإلرهـاب منـذ عـام 

عنصـرية أدانت فيه الجمعية العامة أعمال  اإلرهاب التي تستخدمها األنظمـة ال 1972ديسمبر  18الصادر بتاريخ  3034

والقــرار رقــم  1976الصــادرة عــام  102واألجنبيــة لحرمــان الشــعوب مــن حقهــا فــي تقريــر المصــير ، إضــافة للقــرارات رقــم 

لعــام  61و  159والقــرار  130ورقــم  109، إضــافة للقــرارات رقــم  1979لعــام   145والقــرار  1977الصــادر عــام  147

  .10على التعاون من أجل مكافحته ومنعه ومعاقبة مرتكبيهكلها قرارات تدين اإلرهاب الدولي وتحث الدول  1985

أعلنت الجمعية العامة األمم المتحـدة مبـادئ عامـة لمكافحـة اإلرهـاب الـدولي تتمثـل  1965ديسمبر  21بالتحديد في تاريخ 

  :11في

  .من حق أي دولة أن تتدخل باألسلوب المباشر أو غير المباشر في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى ليس-01

من حق أي دولة أن تستخدم أو تشـجع اسـتخدام أي وسـيلة مـن وسـائل اإلكـراه السياسـي أو االقتصـادي ومـا إلـى  ليس-02

 .غير ذلك لحمل دولة أخرى على التنازل عن سيادتها أو عن بعض حقوقها ضد إرادتها

أو عســكري  مــن حــق أي دولــة أن تــنظم أو تــدعم أو تحــرض أو تســمح بممارســة أي نشــاط تخريبــي أو إرهــابي لــيس-03

  .يكون الهدف منه اإلطاحة بالقوة بالنظام

ــرار -1 ــوبر  24الصــادر بتــاريخ  2625الق يتعلــق بــإعالن مبــادئ القــانون الــدولي المتصــلة بالعالقــات : 1970أكت

 الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق األمم المتحدة، تضمن اإلشارة إلى جـرائم إرهـاب الدولـة بـالنص علـى ضـرورة امتنـاع

الـدول عـن تنظـيم أو تشــجيع تنظـيم عصـابات مســلحةبغية القيـام بغـارات علـى إقلــيم دولـة أخـرى إضــافة المتنـاع الدولـة عــن 

تنظــيم و تشــجيع أعمــال الحــرب األهليــة أو أعمــال اإلرهــاب فــي إقلــيم دولــة أخــرى وعــدم الســماح باســتخدام إقليمهــا كنقطــة 

ة في إقليم دولـة أخـرى كمـا يتعـين علـى الدولـة االمتنـاع عـن تنظـيم أو انطالق ألنشطة منظمة ترمي الرتكاب أعمال إرهابي

  .12مساعدة أو تدبير أو تشجيع أو السماح بأنشطة مسلحة تخريبية إرهابية تستهدف تغيير نظام

ثم إنشاء لجنة خاصـة معنيـة باإلرهـاب 13بناءا على هذا القرار:1972ديسمبر  18الصادر بتاريخ  3034القرار -2

ـــوم ـــة العامـــة يتضـــمن مقترحـــات  الـــدولي تق ـــدول حيـــث ترفـــع اللجنـــة تقريرهـــا للجمعي ـــي تتقـــدم بهـــا ال بدراســـة المالحظـــات الت
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لكــن قبــل التطــرق إلــى إنجــازات اللجنــة .وتوصــيات مــن أجــل المســاعدة للقضــاء علــى كافــة مظــاهر وأشــكال اإلرهــاب الــدولي

قبـل إصـدار القـرار  بـين الـدولت السياسية التي ظهـرت الخاصة المعنية باإلرهاب الدولي ارتأينا تسليط الضوء على الخالفا

حيث تجسـد الخـالف فـي  مكافحته،الخاصة بأبعاد اإلرهاب الدولي ووسائل  27ذلك أثناء دورة الجمعية العامة رقم  3034

  :هيظهور ثالث اتجاهات

يـرى أنصـاره أن كـل أشـكال العنـف غيـر المشـروعة ال بـد مـن عقـاب : اتجاه ينبذ كل أعمال العنف بصفة عامة 2-1

ــا الغربيــة والــو وهــو اتجــاه يوســع كثيــرا مــن مفهــوم . أ. م.وقمــع مرتكبــي األعمــال اإلرهابيــة، أخــذت بهــذا االتجــاه دول أوروب

فـي جـرائم اإلرهـاب اإلرهاب الدولي الذي ليس هـو الشـكل الوحيـد للعنـف فـي العـالم كمـا أنـه لـم يفـرق بـين العنـف المسـتخدم 

  .والعنف المستخدم في الكفاح المسلح للحصول على حق تقرير المصير14الدولي 

هو اتجاه ينبذ فقط أفعال اإلرهـاب ولكنـه فـي :مسبباتهاتجاه يدين كافة أعمال اإلرهاب مع القضاء على كافة  2-2

هــو اتجــاه  اإلرهــاب،كافــة مســببات ودوافــع  الوقــت ذاتــه يحــث كافــة الــدول علــى بــذل الجهــود الدوليــة والوطنيــة للقضــاء علــى

  .واألسيويةيمثل موقف الدول العربية واإلفريقية 

يري أنصـار هـذا : اتجاه يفرق بين العنف المستخدم لتحقيق حق مشروع و غيره المستخدم في اإلرهاب  3 -2

االتجاه ضرورة التفريق بين نوعين من العنف أو لهما المستخدم لتحقيق حـق مشـروع مثـل حـق التقريـر المصـير أو التحـرر 

من االستعمار أو العنصرية و ثانيهما العنف المستخدم  في جرائم اإلرهاب الـدولي و هـو عنـف غيـر مشـروع محـرم دوليـا، 

اجتمعـت اللجنـة الخاصـة المعنيـة باإلرهـاب الـدولي .15وبا الشرقية و اإلتحاد السـوفيتي سـابقاهذا االتجاه  يمثل أراء دول أور 

، حيـث قـررت اللجنـة فـي اجتماعهـا السـابع عشـر  1973أغسـطس  11يوليـو إلـي  16بمقـر األمـم المتحـدة فـي الفتـرة بـين 

  : تشكيل ثالث لجان فرعية هي

أغســطس  2إلــى  1اجتمعــت هــذه اللجنــة خــالل الفتــرة مــن :الــدولي اللجنــة الفرعيــة المعنيــة بتعريــف اإلرهــاب :األولــى

 وفنـزويال،ٕايـران ونيجيريـا هـايتي و ناقشت المقترحات المقدمة من مجموعة دول عدم االنحيـاز ومـن فرنسـا واليونـان و  1973

ليـه لإلرهـاب إجـراء دراسـة معمقـة للظـاهرة للتوصـل لتعريـف متفـق ع والجزائر ضرورةرأى بعض أعضاء اللجنة منهم فرنسا 

أ أن التعريـف المحـدد لإلرهـاب الـدولي لـيس ضـروريا حيـث يستحسـن تبنـي .م.ولبعض اآلخر منهم كنـدا و الدولي لكن رأى ا

  .خطورةأسلوب عملي في تحديد األفعال اإلرهابية األكثر 

الصــدد رأى  ذهــب الــبعض اآلخــر إلــي ضــرورة تعــرف الشــروط الواجــب توفرهــا حتــى يصــبح العمــل اإلرهــابي دوليــا فــي هــذا

البعض أن أعمال العنف المرتكبـة أسـباب سياسـية أو اقتصـادية أو اجتماعيـة ال تعـد أعمـال إرهابيـة دوليـة باعتبارهـا تـدخل 

في الشؤون الداخلية للدولة ، كما ظهرت وجهة نظر أخرى تعتبـر أن أعمـال اإلرهـاب الـداخلي غالبـا مـا تترتـب عليهـا آثـار 
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ابير الدولية المتعلقـة بمكافحـة اإلرهـاب، أشـر بعـض أعضـاء اللجنـة إلـى أن أي تعريـف يـتم دولية فهي تقع تحت طائلة التد

التوصل إليه في إطار اللجنة يجب أال يمس حقوق الشـعوب فـي تقريـر المصـير كمـا يجـب التمييـز بـين الكفـاح الـذي تميـزه 

  .حركات التحرير الوطني و اإلرهاب الدولي

رســه الــدول ذهــب الــبعض إلــى أن أعمــال العنــف التــي تمــارس فــي نطــاق واســع بواســطة فيمــا يتعلــق باإلرهــاب الــذي تما    

ســـتخدام القـــوة المســـلحة فـــي الثـــأر الـــدول ضـــد الشـــعوب بهـــدف الســـيطرة عليهـــا أو التـــدخل فـــي شـــؤونها الداخليـــة إضـــافة ال

مــال فــي نطــاق أعمــال األعمــال االنتقاميــة الــذي تمارســها الدولــة ضــد ســالمة وســيادة دولــة أخــرى تــدخل جميــع هــذه األعو 

  .وجسامتهاإرهابية نظرا لخطورتها 

ذهبت مجموعة أخرى لضرورة تركيز جهود اللجنة حول أعمال العنف المرتكبة من األفراد أو المجموعات كمـا أضـاف     

حثهــا فــي أن األعمــال المقترفــة مــن القــوات المســلحة أثنــاء العمليــات الحربيــة تخضــع للعديــد مــن القواعــد الدوليــة التــي يــتم ب

  .16إطار حقوق اإلنسان في وقت النزاعات المسلحة حيث ال يتم إدخالها ضمن األعمال اإلرهابية

إلـى  3اجتمعـت اللجنـة خـالل الفتـرة مـن :الدولياللجنة الفرعية المعنية بحيث أسباب الكامنة وراء اإلرهاب : الثانية

العالقـات بـين اللجنة الجوانب المختلفة خاصة ما يتعلق بأهمية دراسة أسباب اإلرهاب الـدولي و  تناقش 1973أغسطس  6

  .ب التي تعرض حياة األبرياء للخطرضرورة اتخاذ تدابير لمنع أعمال اإلرهاهذه األسباب و 

رة اإلرهـاب الـدولي تمكن من القضاء على أسـباب ظـاه والعادية التيذهبت بعض الوفود إلى ضرورة بحث الحلول السلمية 

حيــث قــدمت مجموعــة دول عــدم اإلنجــاز اقتــراح للجنــة يفــرق بــين اإلرهــاب الفــردي وٕارهــاب الــدول واإلرهــاب الموجــه ضــد 

  . الدول

  . يتم بحث هذه األسباب خارج عن نطاق عمل اللجنة. ووراثيةونفسية هو مصدره عوامل اجتماعية : اإلرهاب الفردي

، العنصـري التمييـز، ممارسـة الثـأر، المـذابح الجماعيـة، أعمـال ذيبالجماعي،ممارسـة التعـيتمثل في السـجن :الدولإرهاب 

  ....استغالل الموارد 

تمارسـه فئـة اجتماعيـة محرومـة مـن حقوقهـا، أو عنـدما تكـون ضـحية أنظمـة اقتصـادية أو : اإلرهاب الموجـه ضـد الـدول

كان من رأى بعض الوفـود مثـل . 17القانونية في تحقيق العدالةاجتماعية أو سياسية غير عادلة، أو في حالة فشل الوسائل 

ارتبــاط قــائم بــين دراســة األســباب الكامنــة وراء اإلرهــاب والتــدابير الواجــب اتخاذهــا ضــد اإلرهــاب وأن  وتنزانيــا وجــودســوريا 

نظــر هــذه وذهبــت بينمــا خالفــت وفــود أخــرى مثــل الســويد واليابــان وجهــة ال المكافحــة،دراســة األســباب شــرط مســبق لتــدابير 

اتســاع نطاقهــا ممــا فأســباب اإلرهــاب تتميــز بالتعميــد و .لمكافحتــهللفصــل بــين األســباب الدفعــة لإلرهــاب واإلجــراءات المتخــذة 
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وجـب العمـل علـى مكافحتهـا أمـا تـدابير  لـذلكيصعب القضاء عليها بصفة نهائية أما أعمال اإلرهاب تـؤدي بحيـاة األبريـاء 

  .تبارها إجراءات عاجلة ينبغي عدم التأخير في اتخاذهامنع اإلرهاب تفرض نفسها باع

نـص علـى ضـرورة اتخـاذ تـدابير وٕاجـراءات لمنـع اإلرهـاب ثـم ألحـق : 1973صدر قرار من الجمعية العامة سنة ) 3 

معاقبــة الجــرائم المرتكبــة بحــق الشخصــيات التــي تقــع بر مــن نفــس الســنة تمحــور حــول منــع و ديســم 14بــه قــرار صــدر فــي 

  . القانون الدولي تحت حماية

في الدورة التاسعة و الثالثين عن الجمعيـة العامـة الـذي يتعلـق : 1984ديسمبر  17الصادر بتاريخ  159القرار ) 4

بعدم جواز سياسة اإلرهاب الصادرة عن الـدول حيـث أعربـت عـن عمـق قلقهـا إزاء كثـرة الممارسـات اإلرهابيـة الصـادرة عـن 

أعمـال أخـرى ضـد سـيادة الـدول واسـتقاللها السياسـي و تقريـر الشـعوب لمصـيرها، حيـث  الدول بارتكابها أعمال عسكرية أو

امتناعهــا عــن كــل عمــل يهــدف للتــدخل و االحــتالل العســكري أو لتغييــر الــنظم السياســية بدولــة مــا : طالبــت جميــع الــدول بـــ

اسـة واحتـرام الـدول وفقـا للميثـاق بالقوة، إضافة إليقاف الفـوري لكـل عمـل غيـر مشـروع يهـدف لإلطاحـة بالنظـام و تغييـر سي

  . 18األمم المتحدة خاصة ما يتعلق بسيادتها واستقاللها و تقرير مصيرها دون تدخل أجنبي

ذلــك فــي الــدورة األربعــين للجمعيــة العامــة الــذي يتضــمن مناشــدة : 1985ديســمبر  9الصــادر بتــاريخ  61القــرار ) 5

. ت الدوليـة المتعلقـة بمختلـف جوانـب اإلرهـاب الـدولي النظـر فـي ذلـكجميع الدول التـي لـم تصـبح بعـد أطـراف فـي االتفاقيـا

الوفاء بالتزاماتها التي يفرضها عليها القانون الدولي باالمتنـاع عـن : من جهة أخرى طالبت الجمعية العامة جميع الدول ب

تعـاون الـدول مـع أجهـزة  عنهـا،تنظيم أو تحريض أو االشـتراك فـي ارتكـاب األعمـال اإلرهابيـة فـي دول أخـرى أو التغاضـي 

العنصـرية األمم المتحدة لإلسهام في القضاء التـدريجي علـى األسـباب الكامنـة وراء اإلرهـاب الـدولي التـي منهـا االسـتعمار و 

  .اإلنسانانتهاكات حقوق و 

للجمعيـــة العامـــة أشـــار إلـــى شـــجب األمـــم  42ذلـــك فـــي دورة : 1987ديســـمبر  7الصـــادر بتـــاريخ  159القـــرار ) 6

فطالبــت . الســتمرار األعمــال اإلرهابيــة بمــا فيهــا األعمــال التــي تتــورط فيهــا الــدول بصــفة مباشــرة أو غيــر مباشــرة المتحــدة

الجمعية العامة من جميع الدول الوفاء بالتزاماتها واالمتناع عن تقديم أي مساعدة أو المشاركة في األعمال اإلرهابيـة، كمـا 

كمــا يطالــب بعقــد مــؤتمر دولــي .وحاســمة للقضــاء نهائيــا علــى اإلرهــاب الــدوليحــث القــرار جميــع الــدول اتخــاذ تــدابير فعالــة 

تحــت إشــراف األمــم المتحــدة لمعالجــة مشــكلة اإلرهــاب الــدولي واألخــذ فــي االعتبــار إمكانيــة توســيع الكفــاح ضــده ووضــع 

الدوليــة ذات  مــن جهــة أخــرى طالبــت الجمعيــة العامــة الوكــاالت المتخصصــة والمنظمــات الحكومــة. تعريــف لــه متفــق عليــه

  .19الصلة التخاذ التدابير الجدية لمكافحة اإلرهاب الدولي والقضاء عليه
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ذلك في الدورة السادسة واألربعون للجمعية العامة التـي أشـارت : 1991ديسمبر  9الصادر بتاريخ  51القرار ) 7   

عـرض للخطـر أرواح بريئـة إضـافة ألثارهـا إلى انزعاجها البـالغ السـتمرار أعمـال اإلرهـاب الـدولي علـى نطـاق العـالم والتـي ت

طالـب القـرار جميـع الـدول الوفـاء بااللتزامـات التـي يفرضـها عليهـا القـانون الـدولي باالمتنـاع . الضارة على العالقات الدوليـة

مــن جهتهــا حثــت الجمعيــة العامــة جميــع الــدول اتخــاذ تــدابير . عـن تقــديم أي مســاعدة أو التغاضــي علــى األنشــطة اإلرهابيــة

  .عالة وحازمة للقضاء سريعا على اإلرهاب الدوليف

التــي اهتمــت بمكافحــة اإلرهــاب الــدولي نــذكر قمــة صــانعي الســالم  واللقــاءات الدوليــةباإلضــافة إلــى العديــد مــن المــؤتمرات 

ومؤتمر قمة مجموعة الدول الصـناعية السـبعة فـي ليـون فـي فرنسـا  ،1997مارس  13المنعقدة بشرم الشيخ بمصر بتاريخ 

، إضــافة لإلعــالن الصــادر بمناســبة الــذكرى الخمســينية إلنشــاء هيئــة األمــم المتحــدة فــي أكتــوبر 1997يونيــو  28بتــاريخ 

  .ون الدولي في القضاء على اإلرهابالذي أكد على أهمية التعا وهو اإلعالن 1995

  

  :والتصدي لهدور باقي أجهزة المنظمة في مكافحة اإلرهاب الدولي  :ثالثا

ـــة و ليكـــون عمـــل  ـــة أجهزتهـــا وفروعهـــا األمـــم المتحـــدة متســـما بالفعالي ـــائص اعتمـــدت تجنيـــد كاف عـــدم وجـــود الثغـــرات أو النق

ل وفـق برنـامج حيـث تعمـ العامـة،المتخصصة في مكافحة اإلرهاب الدولي التي تكون تابعة إما لمجلس األمـن أو الجمعيـة 

  .البعضمسطر يهدف للتصدي والمكافحة بالتعاون مع بعض الدول من جهة والتعاون مع الكيانات والفروع بعضها 

ظـل المكتـب لسـنوات عديـدة يتنـاول القضـايا المتعلقـة باإلرهـاب الـدولي  :دور المكتب المعني بالمخدرات والجريمة ) 1

برنــامج موســع بهــدف التصــدي لــه و مكافحتــه  2002لجمعيــة العامــة عــام و التعــاون لمكافحتــه ، فــي هــذا الصــدد أقــرت ا

تعزيـز مجهوداتـه لمسـاعدة الـدول علـى : ب حيث يسعى المكتب في إطار إستراتجية األمم المتحدة العالمية لمكافحته بالقيام 

ة الجنائيــة الوطنيــة لبنــاء الصــديق علــى الصــكوك القانونيــة العالميــة لمكافحتــه مــن خــالل زيــادة الــدعم الموجــه لنظــام العدالــ

القـــرارات و تـــوفير التـــدريب الخـــاص، إضـــافة الســـتحداث مبـــادرات جديـــدة للتعـــاون القـــانوني فـــي مجـــال مكافحتـــه خاصـــة 

الصــــعيدين اإلقليمــــي  و دون اإلقليمــــي و تــــرويج البحــــوث القانونيــــة و بــــرامج التــــدريب األكــــاديمي االســــتفادة مــــن القــــدرات 

  .20الجريمة الكتساب خبرات في مجال المكافحة تزود بها الدول الميدانية لمكتب المخدرات و

ورصـد إلى اللجنة التابعة لمجلس األمن بمهمتـي وضـع سياسـات مكافحاتـه  عهد:الدوليدور لجنة مكافحة اإلرهاب ) 2

المجـاالت القانونيـة و فـي المجـاالت الجريمة تقديم المساعدة التقنيـة بينما يتولى مكتب المخدرات و  لها،الدول األعضاء  تنفيذ

هذه الوظائف المتميزة للجنة مكافحة اإلرهاب الدولي ومكتب المخدرات والجريمـة متكاملـة  .الصلةالقانونية والمجاالت ذات 

  :التاليتكامالتاما على النحو 
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ي تــوفير ٕادارتهــا التنفيذيــة تمهــد ألعمــال المكتــب فــة للجنــة مكافحــة اإلرهــاب الــدولي و التنســيقياألعمــال السياســية و  •

  .غيرهدة التقنية في المجال القانوني و المساع

أعمــال المســاعدة التقنيــة التــي يقــوم بهــا المكتــب تســاعد اللجنــة وٕادارتهــا التنفيذيــة علــى التحقــق مــن تــدارك الثغــرات  •

  .وتلبية االحتياجات المحددة لبناء قدرات الدول األعضاء على المكافحة

وفقـا لهـذه 21يسـاعد الـدول علـى الوفـاء بالتزاماتهـا المتعلقـة باإلرهـاب الـدولي التكامل في العمل بين اللجنة والمكتب •

  :يليالوظائف المتمايزة يتم ما 

  دارتهاوإ ا لجنة مكافحة اإلرهاب الدولي الجريمة في الزيارات التي تقوم بهمشاركة مكتب المخدرات و  •

األنشـطة الوطنيـة واإلقليميـة لمكتـب المخـدرات ٕادارتهـا التنفيذيـة فـي حـة اإلرهـاب الـدولي و مشاركة خبراء لجنة مكاف •

  .والجريمة

المعنـــي بالمخـــدرات المكتـــب  تخطـــيط بشـــأنعقـــد مشـــاورات مـــع لجنـــة مكافحـــة اإلرهـــاب الـــدولي وٕادارتهـــا التنفيذيـــة  •

 .والجريمة

 .توفر اللجنة اإلرشاد بشأن البلدان التي تحتاج للمساعدة •

نوني والمجـاالت ذات الصـلة إلـى تلـك الـدول بمجـرد تلقيـه تأكيـدات توفير المكتب المساعدة التقنية فـي المجـال القـا •

  .لطلباتها

تعمــل علــى كفالــة  2005األمــين العــام ســنة  أنشــأها :الــدوليمكافحــة اإلرهــاب  بتنفيــذدور فرقــة العمــل المعنيــة ) 3

كيان علـى األقـل فـي منظومـة األمـم المتحـدة ضـالعة فـي جهـود مكافحـة اإلرهـاب الـدولي، وضـعت الفرقـة  24التنسيق بين 

  :تتضمنعاملة لالضطالع على المبادرات الرامية لتنفيذ اإلستراتجية والتي  وأنشأت أفرقةبرنامج عمل 

  . في تنفيذ إستراتيجيات مكافحة اإلرهاب الدولي بطريقة متكاملة مساعدة الدول األعضاء -

  . إدخال مكافحة اإلرهاب كعامل في منع الصراعات -

  .بعتهاإانجازها ومتتحسين تقييم المساعدة التقنية و  -

مـواد نوويـة تحسين ما تقوم به األمم المتحدة مـن تنسـيق فـي مجـال التخطـيط لالسـتجابة ألي هجـوم إرهـابي تسـتخدم فيـه  -

  .22أو كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية
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التـي تقـدم المسـاعدة القانونيـة  من كيانات األمـم المتحـدة الرئيسـيةباعتباره  في هذا الصدد يشارك مكتب المخدرات والجريمة

تنفيـذ فـي مجـال ذلـك بالكة نشطة في فرقـة العمـل المعنيـة و التقنية ذات الصلة بها في مجال مكافحة اإلرهاب الدولي مشار و 

مكافحتــه بمــا يضــمن أن عمــل المكتــب فــي مجــال مكافحــة ينفــذ بأكملــه فــي الســياق األوســع للجهــود المبذولــة علــى صــعيد 

  .منظومة األمم المتحدة

أنشأت لجنة من اللجان المتخصصـة المنبثقـة عـن مجلـس األمـم المتحـدة :الجنائيةدور لجنة منع الجريمة والعدالة ) 4

ـــــة  تتحـــــ 1584بموجـــــب قـــــرار المجلـــــس رقـــــم  1971اعي ســـــنة االقتصـــــادي واالجتمـــــ ـــــة منـــــع الجريمـــــة والعدال اســـــم لجن

لعبت اللجنة دور محوري في منظمة األمم المتحـدة بالنسـبة للمسـائل المتصـلة بالجريمـة حيـث عهـد إعـالن برنـامج الجنائية،

  :األمم المتحدة للجنة بالوظائف التالية

  . تطوير تنفيذ برنامج األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية -

 . تيسير قيام المعاهد اإلقليمية بممارسة أنشطتها والمساعدة في التنسيق بينهما -

 . التحضير لمؤتمر منع الجريمة ومعاملة المجرمين والنظر في المقترحات الناجمة عن المؤتمرات -

 .بعض المشكالت وتعيين مقررين متخصصينإنشاء فرق عمل لمناقشة دراسة  -

 .23توفير دعم الدول األعضاء لبرنامج األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية -

يولي فرع منع اإلرهـاب اهتمامـا كبيـرا لتعظـيم أثـر عملـه فـي المكافحـة بإقامـة شـراكات تنفيذيـة :اإلرهابدور فرع منع ) 5

يتمثـل المـنهج المتبـع فـي  عديدة،ٕاقليمية تعاون وثيقين مع منظمات دولية و ر شراكة و ولتجنب ازدواجية الجهود ذلك في إطا

التعاون مع المنظمـات ودعـم جهودهـا وتكاملهـا السـيما تزويـدها بـالخبرة القانونيـة المتخصصـة والمزايـا التـي يمكـن اكتسـابها 

منظمــة الطيــران المــدني : مــن بــين المنظمــات التــي يتعــاون معهــا الفــرع فــي عملياتــه  .الصــلةمــن الخبــرات العالميــة ذات 

، اإلتحــاد اإلفريقــي، أمانــة لدوليــة، المنظمــة الدوليــة للهجــرةالــدولي، البنــك الدولي،صــندوق النقــد الــدولي، المنظمــة البحريــة ا

ة، الجماعـــة االقتصـــادية لـــدول وســـط إفريقيـــا، الكومنولـــث، فريـــق العمـــل لمكافحـــة اإلرهـــاب التـــابع لمجموعـــة البلـــدان الثمانيـــ

الجماعـة االقتصـادية لــدول غـرب إفريقيــا، المنظمـة الدوليــة للفرانكفونيـة، األنتربـول، المنظمــة الدوليـة لقــانون التنميـة، جامعــة 

 الـــدول العربيـــة، منظمـــة حلـــف شـــامل األطلســـي، منظمـــة األمـــن وبالتعـــاون فـــي أوروبـــا، منظمـــة الـــدول األمريكيـــة، منظمـــة

 لالتحـادالمؤتمر اإلسالمي، رابطة القضاة اإلقليميين في الجنوب اإلفريقي، الفريـق العامـل المعنـي بمكافحـة اإلرهـاب التـابع 

  .24األوروبي
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  :خاتمة

كالفســاد والفقــر والمحســوبية والجهــل  معينــة تغــذيهااإلرهــاب الــدولي ظــاهرة إجراميــة دوليــة تتنــامى فــي ظــل وجــود ظــروف 

حتــى نــتمكن مــن مجابهتــه ومكافحتــه وجــب تضــافر الجهــود التــي تبــذلها الــدول و . ة وعــدم النضــج الفكــريوالتفرقــة االجتماعيــ

التي لـم تكتفـي بإصـدارها للقـرارات وٕاقامـة هيئـات التابعة لها و فيما بينها وتلك التي تقوم بها منظمة األمم المتحدة وأجهزتها  

فـروع تابعـة لهـا فـي كافـة ية العامة بل عمدت لوجود معاهد و الجمعو مؤسسات داخلها سواء كانت تابعة لمجلس األمن أو 

أقطــار العــالم حتــى تضــمن اإلحاطــة الفعليــة الناجحــة للظــاهرة اإلجراميــة اإلرهابيــة بإقامــة شــراكة مــع المجتمــع الــدولي ســواء 

 .مل عليها مستقبالظار القضاء الكادول أو منظمات،األمر الذي نأمل انه سيمكنها من حصر نطاق هذه الظاهرة في انت

  :الهوامش

1
-01-15, المتحــــــــــــــدة  األمــــــــــــــمالموقـــــــــــــع الرســــــــــــــمي لمنظمـــــــــــــة  علــــــــــــــى الـــــــــــــدولي،األمنمجلــــــــــــــس  الـــــــــــــدولي،اإلرهابمكافحــــــــــــــة  لجنـــــــــــــة-

2001,www.un.org.documents.htm 

  10ص ,8342العدد , 2001سبتمبر  30 األحد, األوسطجريدة الشرق ,"1189رقم  األمننص قرار مجلس " مقال بعنوان -2

  156، ص 2005، ، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان"اإلرهاب الدولي في ظل المتغيرات الدولية " ، احمد حسين سويدان- 3

  .الخاص بتدابير مكافحة اإلرهاب الدولي 2001الصادر سنة  1373راجع قرار مجلس األمن الدولي رقم - 4

  .الشمالية،اإلتحاد الروسي،كولومبيا،أوكرانيا،تونس،بنجالديش،جامايكا،شنغافورة، الصين،مالي،النرويج،الومأبريطانيا، إيرالندا،:تشكيلة اللجنة- 5

  .الخاص بتدابير مكافحة اإلرهاب الدولي ضد حركة القاعدة و طالبان 2004الصادر سنة  1526راجع قرار مجلس األمن الدولي  رقم - 6

  http / www.un.org/terrorism.html، الموقع  االلكتروني لمنظمة األمم المتحدة  "ة اإلرهاباألمم المتحدة في مواجه" مقال بعنوان - 7

  الخاص بتدابير مكافحة  األعمال اإلرهابية 2004أكتوبر  08الصادر بتاريخ  1566راجع قرار مجلس  األمن الدولي  رقم - 8

  //www.un.org.arabic/ga/:http: لمعلومات أوفر انظر موقع الجمعية العامة لألمم المتحدة على- 9

،ص 2002، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،"إسهام المؤسسات والهيئات الدولية في التصدي لإلرهاب " محمد فتحي عيد،-10

225. 

  .200،ص 1992التوزيع،،الطبعة الثانية، لبنان، دار النفائس للطباعة والنشر و "اإلرهاب و العنف السياسي"محمد السماك،-11

، الطبعة األولى، القاهرة،دار النهضة "إرهاب الدولة في إطار قواعد القانون الدولي العام" سامي جاد عبد الرحمن واصل، -12

  .161،ص 2003العربية،

  دولة 17دولة بينما امتنعت عن التصويت  35دولة و عارضته  76أيدته  3034القرار -13
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 35تتكون اللجنة من  -14

،تنزانيا،سوريا،زائير،زامبيا،السويد،غينيا،فر ااإلتحادالسوفياتي،اورجواي،إيران،إيطاليا،بربادوس،بنما،تركيا،تشيكسلوفاكيا،تونس،الجزائر،أوكراني:عضو

  .نسا،الوم أ،اليابان،اليمن،يوغسالفيا،اليونان

  .332،ص 2006،، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة"اإلرهاب الدولي "منتصر سعيد حمودة ، - 15

  .199، ص 1998، الطبعة األولى، باريس، مركز الدراسات العربي األوروبي ،"اإلرهاب الدولي" صالح بكر الطيار و أحمد محمد رفعت، -16

  .201المرجع نفسه ، ص  -17

  .162سامي جاد عبد الرحمن واصل،المرجع السابق،ص -18

  .163نفس المرجع،ص -19

تعزيز التعاون الدولي و المساعدة التقنية في مجال الترويج للتقيد باالتفاقيات (قرير األمين العام لدوللمزيد من التفصيل أنظر ت-20

  .)والبروتوكوالت العالمية ذات الصلة باإلرهاب في إطار أنشطة األمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة

 : من المعلومات راجع لجنة مكافحة اإلرهاب الدولي التابعة لمنظمة األمم المتحدة على موقع لمزيد -21

http//www.un.org/arabic/sc/17ctc/news.html .16-01 -2001.  

  .www.un.orghttp//. 20-01-2001: من المعلومات أنظر موقع األمم المتحدة على  للمزيد -22

  .236ص ، المرجع السابق، "إسهام المؤسسات و الهيئات الدواية في التصدي لإلرهاب"فتحي عيد محمد -23

  .www.unodc.org/unodc/terrorism.html:لمزيد من المعلومات اإلطالع على الموقع-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALGERIAN JOURNAL OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES 
�ا���� ���������� ا�� ا)'&�!%��و !# "! ��ا�

AJHSS-N°02-2017 

 

44 

 

 

 


